Võistluse "Infootsing internetist 2016" juhend

2016. aasta oktoobris toimub traditsiooniline infootsinguvõistlus ning seekord valmistab selle ette ja
korraldab Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu. Soovijatel registreeruda hiljemalt 3. oktoobriks
(esmaspäevaks) e-posti aadressil: erialainfo@tlulib.ee
5. oktoobril (kolmapäeval) toimub võistluse eelvoor kõigi registreerunute vahel. Võistluse küsimused on
kättesaadavad kell 9.00 osalejatele eelnevalt saadetud veebiaadressilt.
Aega vastamiseks on 15 tundi (kuni 00.00).
Vastused saata e-posti aadressile: erialainfo@tlulib.ee. Vastuste koostamisel lähtuda allpool toodud juhistest
(ülesande iseloom, abivahendid).
Eelvooru tulemused saadetakse e-postiga 12. oktoobril (kolmapäeval) kella 17-ks kõigile osalejatele. Juhul,
kui lõppvooru pääsenul ei ole võimalust või soovi lõppvoorus osaleda, tuleb sellest teada anda hiljemalt 19.
oktoobril (kolmapäeval) kell 16.00 e-posti aadressil erialainfo@tlulib.ee
Võistluse lõppvooru pääseb kümme kõige suurema punktisumma kogunud osalejat. Kui kümne seas on ühest
asutusest mitu esindajat, siis pääseb edasi igast asutusest vaid üks (parima koha saanu).
Lõppvoor toimub infokirjaoskuse päeval 25. oktoobril (teisipäeval) Tallinnas, Tallinna Ülikooli Akadeemilise
Raamatukogu õpikeskuse arvutiklassis, aadressil Narva maantee 29, Tallinn, kell 11.00–13.00. Tulemustest
teavitame finaliste kell 15.00.
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kogunemine Tallinna Ülikooli Astra maja fuajees
võistluse tutvustus, tutvumine töökeskkonnaga
küsimustele vastamine ehk otsinguaeg
ringkäik Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus (soovijatele)
vastuste kontrollimine ja hindamine, võistlejatel vaheaeg
tulemuste avalikustamine ja autasustamine

Ülesande iseloom:
Võistleja saab eelvoorus 20 küsimust ning lõppvoorus 15 küsimust, mille temaatika on kõikehaarav (ei eelda
spetsialiseerumist, kuid eeldab raamatukogu- ja infotöö alaseid põhiteadmisi ja -oskusi). Küsimuste
koostamisel on lähtutud põhimõttest, et osaleja on laia silmaringiga kultuuri- ja infotöötaja, kes leiab vastuse
igale temale esitatud küsimusele.
Vastustes palume ära tuua:
1) sisuline vastus küsimusele;
2) allikmaterjali internetiaadress ehk URL.

Abivahendid:
Otsimisel võib kasutada mistahes avaliku juurdepääsuga interneti otsivahendeid ja inforessursse (arvesse ei
lähe parooli ja kasutajanimega piiratud allikmaterjalid). Kasuks tuleb erinevate andmebaaside ja allikate
tundmine.

Hindamine:
Paremusjärjestuse määrab kogutud punktide summa. Vastamise kiirus läheb arvesse ainult võrdsete
punktisummade puhul.
Punkte antakse järgmiselt:
⋅

õige vastus – 2 punkti (teema- ning ajakohane ja õigesti formuleeritud vastus koos selleni viiva
viitega);

⋅

osaliselt õige vastus – 1 punkt (vastus kas puudulikult või vigaselt formuleeritud või viitab kas
puudulikku, väära või aegunud infot sisaldavale allikale, kuid käsitleb siiski otsiteemat);

⋅

vale vastus – 0 punkti (olematu/mittetöötav URL, puuduv, väär, ebaoluline või ilmselgelt aegunud
informatsioon).

Žürii jätab endale õiguse jagada lisapunkte loova lähenemise ja originaalsuse eest eelvooru vastustes.

Korraldaja:
Võistluse korraldab ning auhinnad paneb välja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing ja Tallinna Ülikooli
Akadeemiline Raamatukogu

Täiendav informatsioon:
Carolina Schultz, TLÜ AR erialainfo osakond, loodus- ja terviseteaduste referent, e-posti aadress:
carolina@tlu.ee

